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   � ��اة ����ة �

 
  ؟؟؟؟؟ �
ك ��
و�إ����  ؟؟؟؟؟ ا���اااااااازھ� �

  ؟؟؟؟؟�ش ���� �ط�م �����ة ؟    


ط�� ر���     �
   ؟؟؟........ط�ب ����� ��

  ؟؟؟���� �ط��� ر��� ��ن ؟    

���و#�ل �!�ن  أ�� إ    �  وأ�
��    ����ك و
$�ك �� 

  ؟؟؟ �رو�������ك إ
ك     
  

  !؟؟؟ و أي ��م ..����� 
��م �وا ط
ب � 

�
��  .. ده أ��) ��م �� ���ة !ل وا�د 

 �!�ن !ل .. �دك ����� �!�ن ����ف �����ً �ھ

 .. ا�!ل �ر��ن و�ر��ح ا���ل.. ���دة ��� ا�
�س

  .. ا��ب ا��/�/� �#د. ..�!�ن !�� �ب �) �ب 


�و�	�و��א�������KK� �



  
٥  

� ��
���ل ا�#
� وأ���
�  و� �
 !�ش ھ
/در،  ��و�

� ��� ��، رأت  5ن ���4 �� 3 �1نٌ  � ؟؟؟؟؟؟ �1ر
  !! 3 �طر �1) ��ب � رو،  ت��� و3 أذنٌ 


 وف  �����   ������
 ��
و�$8
� وھو �� � ا�
 �
�1 �ن 
 ��ق ���4 �/�و�
� و
#�4د ؛ ��ض 
��م ا�#

$
  : ���ل ر�ول =  .... وز ���1�4 �ن 

                  أ�ددت ����دي ا�����
ن :  ���  
�ول «


نٌ �                ، و� $طر #��ت نٌ ، و� أذ رأت �� � 

�&) '&ب �%ر ،  ��
  : ���ول =  �?م �< ا�
  

 َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن َفال( 
  )اًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَز

  

)١(  » ] ١٧ : ا��#دة�ورة [ 
  

                                                           
)١(

   رواه ا����رى و���م 
  



  
٦  

�KKא�������� �
��و����א���م���KK� �

 

�$�ش �د ��ل !ده  ���# .. تأر ما ال عينٌ ����

��4 و3 ��) � ��  !#����4 ���و8$ش��#�  ! ا����ل 

1�رك  رو�1 أ8وات..  سمعت أذنٌال  ما �

  ! !ده �� ������4 و3 �د ����4 ��ل


� �$�ش  .. وال خطر على قلب بشر ���

  ! ا�
��م ده �/در ����ل�� ا�!ون !�� �د 

  ..هاأعدّ يأصل ربنا هو الل �
  !؟شكله إيه جمالها يلي بقى دتخيّ

  
  

 ؛ 
�4م�1 �8دوا�����8 �طوا ا�#
� � � ا���� �
أي � !�� أو ������وا ��8روا و �ن !ده �دروا �1و

 ��
  ..�!ل  �ء �1 �
�4 ، وEّ�وا إ��<ء �� ا�د

  ؟؟ها ي� فينا هيص� زيهم علشان يفوز بم �



  
٧  

�����	�و��א���������KK 
�� اF�رة زي ��  ����ز�ن #داً  : أھل ا�(�� �


وا ����ز�ن #داً �! ��

وا ����ز�ن..  �� ا�د�!  ��
� ��
*��وا �، �� وا�ر ر�
����?��4م وا���<�4م 5ا�د

����وا !ل ا���  ..ص�
��وا ر��� �(د، �ش *+م و$+
��ر��E ��) و�و !�ن �8ب  و�� �1) 
$و�4م ، 

  ..!و�ر!وا !ل ا��� ����EH ��) و�و !�ن  G ����وه 
  

� �
�����ر و8$4م  �ا�
��  ، أول 
�س دا���ن ا�#
 وا�
�س ا��� وراھم 
ورھم زي 
ور، �
&� ا��در

  !!�Jآآآآآه �1) ا�#��ل وا�رو�1  !! ء�) ا���� ا�!وا!ب

  ؟مش نفسك تكوني منهم ؟ ؟؟متخيلة الكالم إنتي 
  

  مش نفسك تكوني بدر يوم القيامة ؟؟�
 

  : و��/ول 4م��و8$ �ا�
�� ����ك  �

على صورة القمر إن أول زمرة يدخلون اجلنة « 
أشد كوكب دري يف ، والذين يلوم على  ليلة البدر

  ��$ق ���1»  السماء إضاءة



  
٨  

 !! ���ور
2 /وق أي (��ل :(���ك /� ا�(��  �

  ، ������� #����4 �$وق أي و8ف�� ا�#
� ا��ور�� 

  ! �(�ل �ن ا��ور ا��
ن /) ا�(�أ �ھ��� ���إ �
  

����������"! ����א����	� �
 

  �ش �%��'� إ�ك ��
%� ا��
�ة دي ؟؟؟؟ �


� ��1ز�ن؛ إ�
� �ش ��1ز�ن 
د�ل ا�#
� و�<ص إ� 


ز
ن ا�8ردوس ا6 �� ؛ ا�#
 �1) در#�تأ��(&� ..  

؛  �1) در#�أوط���� ��1ز�ن  ..�ل ا�(�� در(�تأ
  .. ���ب %و
� و���ر �&%�ن �8وز �
� �زم��/) 

، ر و���ب ـر و��4ـ��/�د �ذا! �ا�� زي ا�ط��ب ����
 ��$
  !�ر ا��
� �ن ا5واMلآ�س !�� ��4ون ��� ��<�� 

  
 

�� وأ1ظم أ#�ل  : أ�ظم ��
م /� ا�(�� � ���

�
     ؛  ��
�كر�ك  ��&ذذ �رؤ
�اھ� �� أ���  ا�#

�
 ؛ �1 �
� �8ر��، و ر�ك ا��� ����� �1 �
�
  .. وا������� ا��ر�/� وا���ر�� وا4��3زاء �1 �



  
٩  

    &�%$���א#!
 

 ، إذا د$ل أھل ا�(�� ا�(��  «: � ��ل ر�ول =�

� أھل ا�(�� إن �*م :  ��د��دى �ُ ، ا���ر ا���ر وأھل

�و�ون ، �(ز*�وه
ر
د أن 
 � �و�داً  ��د/ :     


ض و(وھ�� 
?�ل � �واز
��� أ�م ؟؟ و�� ھو�
 و

،  ا��(�ب *%ف/
ُ  ؟؟ و
�(�� �ن ا���ر و
د$&�� ا�(��
 2
أ�ب إ�
م  أ�ط�ھم � %
�Bً  /و� ��، /
�ظرون إ�

 Cأ'ر �2 و
م �ن ا��ظر إ��
�6 «   �
  ���8 ا���5
  

و�  (�لأ(�� �8
ش %D /� ا�،  هآآآآآآآآآ�آآآ� �
ر�
�  ، ا��&ك #����2 و����) روع �ن رؤ
� و(2أ


  ..ور�Eه ا�5دي 1
� رؤ�� و#�4 ا�!ر�م � #����ً �رز�
  

  
  


2 ده ،،،�&
  و��د *ل ا�&) 'رأ�
2 و�$

 !ممكن تبيعي كل ده بـ إيه ؟؟يا ترى �



  
١٠  

� �
�� ���ة !ل  اً 1ن  G �4م #د ��!�م ���!أ��1ز أ
 ،����� ّ���� G  ت
  �!� ����� 1ن �
�ت ا�!ونز أي �

���'�()�*(�+,�"�-! .�FF&�0��EE� �
  !!ط
ب �� أ�� ��(��!! ���� ا��(�ب !!وه ووو
ووو

  

  إ
�� ا��� ��/و�� �1) 
$�ك ��#�� ، :ھ�و�ك 

�@�2��.��3���ً��<��708؟؟�	��5 �
@@


/درش 
/ول 5إ �� �
��� ��#� ��$و��  ن ��<ً 5 ؛�

ظر ده و� !ل ا���س ���� �س ��Pف ،  �رك�1) 

  !! "�(�ب"
� إ���1  
/ول #داً  �8ب، ده  ���1ك
  

  : *�ل *+��أو'�ل ��  �
 

  أ�وه ����ك ..ن ر�
� ����كإ3زم ��ر��  :ل %Dوأ�

دي �ذ!رة  ،� ك و�/رأ�ده �و�8ّ  ا�!<م نإ َ�ّ�ر�1 �ن 
 �
�����د R إن ر�
� أر�ل �ك ا��� �ذّ!رك  ..�ن ر�.. 

��ط� دي �!ون ��ب �� ���Hر و��ل ا�!���ت ا��
�Eل ����كP� ذن =وS� رة�Fوا ��
  ..���د�ك �� ا�د



  
١١  

�  D% ����: إ�
  .. ا�!<م و �نأ .. و�1 �ز��1 �

ده *+م ر��� #����2 و����)  .. �ل ده �ش *+��أ
  .. كود�ّ  �ا�&) ��م �
(رى /) د�ّ  � وا����

  

� 
ده �ش رأ
� ا�%$�� و� ن إ) �زم ��8ق ��

*� ��زا(� ، *+&�ده م أ�� '��د ��2 أ/رض ��(� 

ا�&� $�
ف  ��� ��
��� ا���� *&2 �ن *��ب ر��� و#ُ 

�� و
ر
د ��� ا�$
ر وا�#��دة /� ا�د�
� واG$رة&� ..  

  
 

  

ز  ���*&م أ$�� ا�&� �*�وب /) $��� ا�د
��� أأ�� 

 �  .. " #&���ُ " /) �ط�'�

  �و��ط�� �و��8و� ���) ����) ���8ّ أ�و��4 �� أو

�
  !!حجابك لسه مش كامل  .... �س.. ر�

 �ش �(رد طر�� ���&ف �&)��� أ��  ا��(�ب� 


��� ��س ا���ت  ا��(�ب...  و$+ص ا�رأس

� ���#ب أ8<ً " �(�ب"!��� ...  ا��#&�� **ل��.. 

 �
���
��  �و#ودوده �ش  .. ��
� ��Hط�..  ���

��  ��$� إزي ��  �) ا�ز�ن ده ��س ا��
�ت!!!  



  
١٢  

�  ��+* �

ز أ#�Hك /� �دا��  :وأ�� 

  ؟؟؟إنتي ليه أصًال البسة طرحة أو ايشارب أو خمار 
  ليه مغطية شعرك ؟؟؟؟؟؟

؟ و3 �1 �ن ھل �1 �ن ط���� �/��� وا�د�ك !ده ؟ �
و3 �1 �ن �ش ����E !ل  و�� ؟ ؟؟؟؟؟؟ !<م ا�
�س

��وس �رو�� ��!وا��ر  ���؟؟؟؟؟؟؟؟ و3 �1 �ن و�د
  ؟؟؟؟�Hط�� و�<ص ؟؟��أو �ش ��و   �رك ��8ر

  ؟؟؟؟و� �&%�ن �ر�I ر��� ؟؟
�&%�ن �ر�I ر��� ��(��أ�� وا?ق و��H*د إ�ك  �  


! $ش ا� �ر ،  ط�ب ���� �

S� �
 ھو ر�
� ا��� أ�ر

���ش �Eق و�
ظ4رش � �

S� �
ھو �رده ا��� أ�ر


� و�
�ر#ش ���ز�
� ��ك أب وإ!��وار 
��$�!!!!  
�&) �زا(�� ؟؟و� إ��� ���$د  �%�
  !�ن ا�د
ن ا�&� 

  أ
� أ�
�� ����� إن أو8ّـل �!ل �
ت �$4وم ا��#�ب �
  ؟؟؟؟؟؟��رف ھ� �
2 ��(�� �#&�� *ل ��ت  ��#8


� أ$�� إن  � ��  : ا�Jرض �ن ا��(�ب ھو�زم �8
  

  " مرأةستر زينة ال "
  

  ٣١:�ورة ا�
ور  )ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ  َوال(:  �� ��ل =



  
١٣  

� ���
  ��
ا���س 
�ز�� � �ري ��س ، ����ري وإ
  !!�ر �� �1ون ا� ��ب �ش �ز�
ك أ 
#�ر ز
��كا��� 

ا�$� �دام ا��را�� ��ل �� ��ر#� و��ظ�ط� و وإ���
 ّ�
إ$�8ء و#�ر �ك �!ون ھ� ـ�#��ك ، ا��$روض 

��

ون ا�%��بأ�ش إ�ك �ز
�� �8#ك ،ا�ز�   !*�ر /� 

        ..احلجابيا أخيت تكوين فهميت معىن يارب  �
 

 

 ../رض ا��(�ب  ا�&�ھو #����2 و����) ور���  �

��� ا���ر ��
� ��1م ��
� و�����8
� و����أوھو  ..  

   !؟ ��ش ��1ز�ن 
/�د 
/ول ��� وا ��
) و�1 �ن إ��


�  ��� وأط��� 
��ِ إ��� ��ول #َ  � ���
��� ..  
  

 

���:�;�)���&<! ���؟؟؟؟�=����	 �
 
 

وھ�/�  ةو�دا��4 �$ر �� ���) �أ وف أ
� ��� أ �
3زم  ..رھ� �ذّ أ3زم ؛ ����4  ة���4 وھ) �ش وا�د

 ! أ��ف �4��1 وأ
�44�ّ وأ1ر��4 ھ� را��� �1) ��ن؟
���رت إ ���/) ھ� ا��، ��د !ده �و و��ت �� ا��$رة 

�S �4ره .. �د�����ن ھو ا��� �����ل ����1 ا��
  !و!ل إ



  
١٤  

� 	
��  : ر�ا�	 إ�� �� ��� 
 

، و���وم، ����&ط
�� و�ؤد�� و ��تل *� ر#����
� ���رم(ن إ /�*رة�*ن �O#ف و'رآن  أو���ر#��! (  

  

� � �
 �  : $�)أ�و�
  

  !ا���4 ��س ���رم و��س �ش ���رم ��$�ش ��#�
  ! ا���4 �
ط�ون وا�� و�
ط�وق �Eق ��$�ش ��#�
  ! �Hط�� ا���4 �
ط�ون و�و�� ���ت ��$�ش ��#�
�و�� ��وزه يه و�د�و�د يا���4 �د ��$�ش ��#� !  

  

  ) ا���
P ا�%ر�� ا��(�ب( ��� ��#� ا���4  �
  ذن =Sھ
�ر�� � �وده ا��..  �ور�و�� ��!�� و�$8 = 

 

�ت  دّ ����� إ
� و�و  .. د�و'���ك �� ھ*ّ& أ �

*و� ا��ظ
م  ��6 ؛��ز��1ش ���1!&�
ف �$� .. 


� ��!ن أ ..و��ب �
*� ا�$
ر زي �8#� ���ظ�ط 

ن�Iك أ��&*� �*
&��د �ش ���ف ��1!�  أيزي  


ك !ده إ��� �#���ك و�/و�ك  �و�ش ��ران ��#
 �!� $ �ا�� !!أ�ف �رة  ��ن �ن �Uركأو �!و��

  !8<ً أ
��ت ���س  �وا�� وا��� ���3 
ص !م، �رھ�



  
١٥  

�؟ :ھ�/و��  ��  �<��Cא#CDCع��A@��!�%���د<��
 


� أ$�� ��#�� �Q ��ض  :ھ/و�ك  � �����:  
  

  ..وا�د �س 
ظر ��!�  ١٠٠ا� �رع و ��و 
ز�� �

 ! ��$�ش � !�.. ھ
/ول ���ط�  ..� ��M �١٠٠ـ 

 ��وف ا���ف وا�د �س �ن ا5أو �ا�#��� ��و 
ز�� �
 ھ
/ول !ل وا�د..  ��و#ود�ن �) ا�#���� 
ظر ��!

  !� ��M ١٠٠٠٠ ھ�ط�� �س ات
ظر ١٠
ظر 


�نا����1 و3  ��� �) ا�#�����  ِ �/)  ��و وا�$ � 

�� ا��دة دي 
ظرة ١٠٠
ظر ��!�  ��4م !ل وا�دو..  

ر�8د #��ك أ ���ھم ا��) �1
4م ھ�Mإ�و  �ب �ن  �

ظرة ��١٠٠٠
) !��ن  ��ن �وق ���ت ر�� ��1 ..  

�����ل و!ل وا�د �ن  ��ب ا���ل   ���$�� ��و 
ز�� �
  !�رات �س ��١٠!�  
ظرھ
/ول  ، ���و8وش �ا��
  

  ، ــــل دهكــعد بأنا عايزك بقى تتخيلي  �
  !!!؟؟؟؟؟ هAجعي البيت بكام سيئةيا ترى  



  
١٦  

 ���� ��ل �� �
ز� �
�إده  !!! �*ل ده و� ��(ده  ����
�ظ�ط� ا�ط/م ا��� و3 ا�
�ن  ���1 �و�$�) �دام ا��را�

 �و��ط �� ا5!���ور�ز ا�#��دة #داً  ھ�
طق ��1!�
 Y$�ف �1) ��� روا��ن ��� �!��ج ��و!�� و�ر

  ........ ا�%�رع ��ز�� ..و��د
ن . .. !! ������
  


ت �H8رة ��  (�
� ھط�� أ ���ك ���ت  ي1دادإ

��Bك �
زان �/.. ز�ك # !..  


��Bك �
زان �/..
�!س إم  ��ك  �ب ���ز �# !..  

 ..�#وز 1ر�) إراح  �ب  ��ك  4و�� ?�رت  �


��Bك �
زان �/# !..  

� �
�ك راح ز�  ��� (
  !����Mك ��زا
ك ��،وا�د ��

�  ��$
�ك �  ��� (
�$��ت ��د ��ص �1) إوا�د ��

��Bك �
زان �/ ..طول ا���ل ��
�ت ا# !..  


ت �
ظر ا�
�س ��!إ���  ���ك  ����ز� ةوا�د ��$�� 

��Bك /) �
زان ..��د�ك �� ���ك# !..  


� ھط�� أ�
�ك ��� �!�ر و� وف 8ورك و�/ول  �

��Bك /) �
زان ..ز�ك �� ���� # !..  



  
١٧  

����<<؟؟؟؟؟=�د�E,!=�؟؟������� �
�* 2&
)
  ؟؟؟ �م #
Bااااااااا*ل ده 

�&) ا6 �B
  ..!!!'ل /) ا�
وم�&
ون #


ن �����ظر ده  ��٥) ����ك إط
ب ده �#..!  


وم  ٢٠٠٠ھ��ول  ×B
  *�ااااااام ؟؟؟؟=  ��&
ون #


إده � �
�/� �
  !!���Mت �ن ا� �&
�رات�)  �!�م�

  !!وعداد السيئات شغال إال أن تتوبي 
  

  :  ا��/دم إ����1ل ���د�/ول ا�د!�ور  �

 ��]�ل �ن 5ن وذ�ك .. �#�ط
ر %ر ��ب ا���رج[ 

 ا���رج ��8#د ���/ن ا���ر�\ و1َِ�رَ ،  ا� رع 
8وص

 إ��� ا
Eم إذا ���� و3،  وا�د�
� ا�د
ن �&) وأIراره

  : ا�و$
�� ا��وا'ب ھذه /�ن ..���4را��ُ  ا3��<ط

 5#ل ���رّ ا��ُ  ز
��ا� �(�ل /� ا����ر(�ت �#��ق

،  وا5�وال ا5�<قَ  ُ�ْ��ِفُ  ���،  إ��4ن ا5
ظ�ر �$ت

�� *��#&�� ا��رأة و
(�ل ا���رو�I ا���
رة ا��

  .إ���4 �
ظر أن  �ء �ن �!ل



  
١٨  

�4
 ���8،  ا�%��ب $��� ا�ر(�ل أ$+ق /#�د: و�

� ا���ر�� ا�8وا�ش إ�) ود/�م، ا��راھ/�ن�  .��Hوا

�4

ن ا�?�� وا��دام،  ا6#ر
� طا�روا� ��ط
م: و�� 

  . ا�زو(
� وا�$
��� ا�ط+ق و�8%�،  أ/رادھ�

�4

� *و#
&� ����رأة ا����(رة: و��� /� �ر/
2 أو د

  . و�Uرھ� ا��(�رة �(��ت

�4
 ا���رج �����1ر،  �#ِ8� ا��رأة إ�) اV#�ءة: و�

 ً�
 ���،  ��4طو�ّ  و��ث،  
���4 �وء إ�) � �ر �ر�

�Iر�
 �
  . وا�8#�ء 6%رارا 6ذ

�4
 �ظر �م: "  � ��ل ، !�� ا6�راض ا��%�ر: و�


ْ�&ِ�وا ��) َ'طX  'ومٍ  /� ا��%��8ُ �
م /%� إ�،  �/ 

  ."  أ#+/م /� �*ن �م ا��� وا6و(�عُ  ا�ط��ونُ 

�4

ل: و�#� �
   :  � ��ل!�� ،  ����
ن ا�ز�� ���

 ��را� Zض ط��� و��#
ر،  "ا��ظر ز��ھ�� ا��
��ن"

  . و����) ����
� R إر�Eءً  ��4 أُِ�ْر
� ا���

�4
 �طً�� ھ� ا��� ا����� ا���و��ت �زول ا#����ق: و�

 إذا ا�
�س إن:" � ��ل، ��1
� �ن أي  G آ�ر أ�طر

م أن أو%ك Hَ�ُ̀�روه ��م، 
!را��ُ  رأوا C��ُ
  . "��ذاب � َ
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���    :  � ر�ول = �ولَ  َ�َد�aْرتِ  ھ< : ا������ أ��� 

"  [P�َ ن ا6ذى�  ؟؟؟ " ا��#&�
ن طر
ق 

 ُ �ب �ن ا�طر�ق 1ن ا5ذى إ��ط� !�
ت �Sذا -

��،  � ا�
�� ��4 أَ�ر ا��� ا�b��نX
H/  Xأًذى أََ%د :  

،  ا��&وبَ  8ْ�ُِ#دُ  /��� أم،  ا�طر
ق /� َ�َ(رٌ  أو %و*�ٌ 
  ]؟آ��وا؟ ا�ذ
ن /� ا���8%�َ  وُ�ِ%
Qُ ، �����ول وَ�ْ�ِ�فُ 

  
  

  : �/ولھ$!ر و����وف ووھ
� ھ�ط�� �ُ   �
  

كده بتتحاملوا على  نتوإ،  نتو أصًال أعداء المرأةإ
تحرش وا للشباب المعاكسات والررالبنات و بتب

  !!!والزنا واالغتصاب وغيره 
  

�  �
8د ھو ��ر�ر /�����ل �!ون ا� :�ول رد وأھوأ
 ا�&� ..و �Uره رش أو ��أي  G �واء ���!�� أ


��&2 ا�&� �ن *�رأ �ر
ض هد يز ��رف �
�رر� !!  

� و�!ن إ� �
و�
��ول 
دّور �1) �
�رض � !�� ���


� ا�
�� و�
�!�م �وا���� 1<�4# ���� �
و�!<م ر�
� وُ�ّ
  .. ���د 1ن أي أراء أو أھواء  ���8 �

  

�� !��ب �و�ده وھ
وYE إن  � ��

و�وEوع ا���رش ھ
 !ا��
�ت �س شا� ��ب � أ�<ق ا�ر���M ھوو ا5!�ر ا���ب



  
٢٠  

� �- ��:�;�=�CF%و�Gא��Eد�H7!א���  ؟؟��=

  

و��/و�� ده �ر��  ��� ��4رة
�� ��إ �ا�� ا���س �
1
���ل  � ا�
��، ھ��� ���أ أي �و�ش ��ط  ���8:        

B من أهل النار ولن تقربي الجنة وال تجدي ريحها !!  
  ،�م أرھ�� �ن أھل ا���ر���8ن  «: �  ر�ول =��ل 


�ط *Hذ��ب ا���ر 
Iر�ون �� ا���س، 'وم ��م #
رؤو#ن ،  �
+ت��B+ت �ُ ،  و�#�ء *�#
�ت ��ر
�ت
�&B��ا��$ت ا� ���#H*  ، دن)

د$&ن ا�(�� و �  �

��

و(د /� �#
رة *ذا ر ��
  رواه ���م »و*ذا، وإن ر
  

  


�ت ��ر
�ت #�*: ��3 (

$��4 و�$�ش  هو���ر ���
 $8ل����E �4ق ��س .. ة�ن #���4 ظ�ھر �أي ��#


�4 �ش ��3؛ #���4 !�� [!�
زي ا��) �!! �  �� و
�د
�ت (
��ت و(�ن ��س ا��
�ت ���ظ�ط د�و��� 


زات وو�
  !!! )ا#*�� و و���ط
ل (
�ز /
#��ت%
  

  ��M<ت 1ن ط��1 =،� ��4ن �� �����رات: ��B+ت
  

  !��<ت �/�وب ا� ��ب�ُ  ..��Hرھن ��<ت �ُ  :�
+ت �ُ 



  
٢١  

H* ن  ���ف  �رھ� ��
)  : #��� ا��$ت ا���B&�رؤو#
��ط �و!� !��رة  أو!�!� �وق را��4 

طرح �وق ��ض �1 �ن  ���١٠س  أو

$\ ا��#�ب ، وده ���/) �1�ل زي �

 ��
  .. أ��ر ��
�م ا�#�ل زي �� ا�
  

C ملعونة مطرودة من رحمة اهللا .!!.  

*ون /� آ$ر أ��� ر(�ل 
ر*�ون �&) «  : ���ل #


�ز�ون �&) أ�واب ا��#�(د ، ا�ر��ل#روج *H%��ه  


�ت ��ر
�ت�#�ؤھم *#� ���#H* ن�&) رؤو#، 

ّ�
�»  �&�و��ت���وھن /\�ن إ ا��$ت ا��(�ف ،� �
  ا���5
  

 ��$ق ���1 »� وا������ �ا����� ��ن � « : ���ل و

  �ر �ن �ر�ق �
�ف أو أو �ز�ل ا��� ھ� : ا������و

  !!!و�� أ!?رھن  !! و���&�ا��� ����ل !ده  .. ا���#��ن

�Iو�� ؟؟؟؟ ؟؟؟ *ده� ��ر�&� ���� �Iر�!!  

  ه ؟؟؟يييييإنيت عارفة اللعنة يعين إي
  

  !الطرد من رحمة اهللا=اللعنة�

  



  
٢٢  

I�JK��+!א��=�����=�,��E؟�وL!,��<؟���א��	� �

)  يأده  ���� �
��  !!�ل #زء �ن ر��� ر�
� أ�د 

  ؟؟؟؟؟
� �Uر �ر��� ر� �ھ
د�ل ا�#
 8<ً أ�
� إھو 

  !!! !ل ده �1 �ن ��/) ا����ل و �ك وا�
�س �/ول واو

D زانية وال ُيقبل منها صالة..!!  
ت /�رC  ،ا�رأة ا#��طرتأ
X��  «: � ��ل ر�ول = 

 �/ ��
  8ّ��� ا���5
� » زا�
���وم �
(دوا ر

  :�  ر�ول = ��لو

$ر(ت إ�) ا��#(د  � 
��ل � �ن ا�رأة �+ة« 
� ��
ّ�
� »��ف ��) �ر(�J�/ Q#ل ور� �
  ا���5

  !!كمان الصالة مش مقبولة و !!زانية � 

��E�,�=؟؟؟؟؟���>>>� �
� ���Eُ�ط�ق ��1!� ��� ر "��
  !؟ إ���1 �ن ؟  "زا

  

�=�5}M���!N(�{���<؟.� ��OD����Eא��	� �
 

  !يرضى بكده )  ة عقلذر( معتقدش إن حد عنده � 
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E منافقة ومن شر هذه االمة..!!  
ود ا�ودود �#�B*م ا�و� $
ر «:   ���ل ر�ول =

 و%ر �#�B*م.. ��
ن � إا��وا#
� ا��وا�
� إذا 


د$ل  ا����/��ت وھنC ،  ا����ر(�ت ا���$
+ت � ،
  8ّ��� ا���5
� » ا6��م ا�(�� ��ن إ� �?ل ا�Jراب 

 �/��
  !! �و�ن  ر ا�
�س �� أ�� ا�
�� ! !!و!��ن �


� إ�� �� ���/�  ���/ھ�1ر�

$�� أ1رف ھل !! ؟؟؟؟���
 إ

 ً>��  !!!!!������ ا�!<م ده و���� ��� ؟؟؟؟؟ 
  

F من صاحبات الكبائر التي تعادل القتل..!!  
 


�2   �(�ءت أ�
�� ��ت ر'
�� إ�) ر#ول � «���
 أ��
�ك �&) أن � �%ر*� ��[: �&) اV#+م ، /��ل 

�&� و�دك ، و� �� ،%
�B ، و� �#ر'� ، و� �ز�� 
  8ّ��� ا���5
� » و� ���ر(� ��رج ا�(�ھ&
� ا6و�)، ....

���
وا �رط  ،ا�!��Mر ��ط ا���رج �� �/��  ا�
%�/ك  �ا���� 
��) �و  ، 
�4 3 ���رج�1 �ن ������4 إ


�ك��
 (Iر
�&) اV#+م د�و'�) �ش ھ !!!  

 !!؟؟؟؟ ترضي بكدهباهللا عليكي 



  
٢٤  

ة الت�ج رخطو مبيعّظ �فتى الرسول وش �
  !!!؟؟؟؟؟؟؟ إيهقد  يف لبس البنات

  

  !؟ إيه الكالم اللي إنت بتقوله ده  :�ھ�/و�� 

�� ���ت  ي
� 1�رأ !! ج!�د ��4رّ أ
ت إ��/ول ؟؟؟ 
��در#� دي  !!!!؟؟؟؟ي د ���در# !! ا�!<م ده ��ل !ده

��!ن ر���  �
دي أ ���در# !!!!ا��وEوع �ط�ر ؟؟
دي ��!ن أ�/)  ��در#� !!؟؟ ا�#
� ��) � ��4ش

 �
�/� وزا
�� و���و�
  !!!!!!أ
� �#د �8دو�� !!! �
 

�&در(� دي ا��وIوع  أ
وه 
� أ$�� :ھ/و�ك  �
، و�!ن �ن !�ر ���ھل ا���رج #ر��� � ��  ..$ط
ر

  !!ا�
�س �� ا��وEوع ده أY�8 �1دي #داً #داً 

  
  

� �&

زك ��$��
� أ$�� 
وم ا��
���  �8#ك أ�� .. 

وا�
�س ھ��وت .. ؤوس ��/دار ��ل وا� �س �وق ا�ر
 � و/(Hة �%و/� ��
�ك ا����.. �ن ا��ر وا��طش

��ر/ك ووا'ف �&) ا��وض و�*
��#� �*
،  و�
��د
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 �����ك �/و�� �#ري #ري ���1 �1 �ن �/���� 

� و�*ن �O#ف �+'و� ر�� �ن ا��وض ا� ر�ف ، 
إ�ك :  � و�/ول ��
��!!  +B*� �����ك �ن ا�و�ول�ا�

إ�ت ���ر/ش 
� ر#ول !! �� أ�د?ت ��دك  � �دري

رّZ ط � ديBرض ا����  !!!ت *+�ك وIر�ت �2 

��
��/ول ا� � :  ً   !!ُ��داً ُ��داً  !! ُ��/�ً ُ��/�
 

��� Cن���=�؟�LJNو�
%C�Q�3�.�>� �
 �ياترى ندمك إنك عصييت أمر حبيبيك النيب 

  !هيبقى شكله إيه ؟؟
  

 �ن ، ا��وض �&) مَ/َرُط*ُ  إ�� «: �  ر�ول =��ل 

 َ� Cر �&�
ِرَدنC  ، أ�داً  
ظ�H �م %رب و�ن ، %رب َ�َ 

�&�م �
�� ��ل
ُ  ?م و
�ر/و���، أ�ر/م أ'وام �
 و�

 أ�د?وا �� �دري � إ�ك:  ��ل/
ُ  ، ��] �ِ  إ�م:  /H'ول ،

ً #ُ :  /H'ول ؟ ��دك ���  ُ# ً 
C  ��ن ���Zق ���1 »��دي ر$��  
  
  
  

  ليه الرسول هيقول لناس مننا ةعارف إنيت �
  !!؟؟؟ يوم القيامة يوم ما يقابلهم سحقًا سحقًا

  



  
٢٦  

مھ
�وّ�  � :   

I أ�� (�� ّ�
�&%��*م ، �ذ�ت �
��� � ت ���
�
و/�  ..�&%��*م ، وا������ ا��ط�وا ��ت �&%��*م

م�ا%و ماG$ر 
ط&Q %����� *ل ھ� ..    Q&و�ط
م ��
م وز)�

��)  !!������ *ل ھ��م ��#م و�*

ا�%وات ھ� ��در  ���) !!! *ل ھّ��� ا�%وات
����
  !! /ر���� و *ل �

  

�  �
!����ت  ��س ،��سا��
ت �
زل �دور �1) ��
، �/�د ��ف �1)  ��روض �� !ل �!�ن �1ر��ت

وأول �� �<�� ��س �ذر ! خ وووا���<ت ��د �� �دو
�ش ��ر/� إن   !!!#���4 �$رح  ��$8ل �1)

   !!/ر��� ���ذ�ب أ�ظم ��د � �ن ا�ذ�ب 

  !!األمة دلوقتي بقت بتفرح بالذنوب والعياذ باهللا
  

   حابةوالص �معقول بعد كل تضحيات النيب  �
  !!!!!نا ؟؟؟يف اآلخر تبقى دي أحوال

  

 



  
٢٧  

���=��JK"�OR��=����؟؟���(� �
   ارــالن يف ربنا ةمستنيه عقوب

  !؟؟ بعد فوات األوانعلشان تفوقي 
  

  !!إنتي عارفة يعني إيه النار ؟؟؟
 

 

 ��ن  G أي ���!� و�� ا������ أ 1�رك �
5
ك �ش ��درة �������  ��ر�1 ����ور�!!  

  

 �1) و
زل �� #��� ���8 ا� �ي �رة 1�رك �


� و��د�� �8ر��  و �دكإ�� ��� ��!!!  
 

 �دكإ �1) #� ا�ز�ت ة�ر �$�ش ���/� 
�)إو �

  !و#ر��� � �ري �راھم و��!
�ت �ن ا�5م؟ و�ر��4
  

�و  ��/ول ا�وا�د ا�وا�د ��� �� وف �رن �و��ده  �
  !�� ���ك ���ر (�م ؟؟ ؟؟ ��إد�ل ھ
� ھ����8 

  

  

  !؟اللي يستاهل إنك تودي نفسك جهنم إيه  �
  

  !؟؟ تفوقي ةعايزمش برده لسه �
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 إنت ليه بتتكلم باألسلوب ده ؟؟ :�ھ�/و� �
 ! !!!ي والزم تغّيره ووووأسلوبك بجد صعب أو

ر الناس منك بأسلوب إنت مش حاسس إنك بتنّف
 !!لترهيب القاسي والشديد أوي ده ؟؟الخوف وا

إنت مش بتتفرج على الدعاة الشباب اللي 
عمرهم ما بيتكلموا عن النار والعذاب وعلشان 

  !كده الناس بتحبهم ؟؟
 

�8#� أ*
د .. �ش ��زا(� و� ا��ظ
م  :/و�ك ھ �
� �*أ�
 ..&م �ن �ب ر��� وا�%وق �&��ءه وا�(�� و��

�*ن /� �8س ا�و'ت �زم ��*&م �ن ا�$وف �ن ر��� و
 �.. $وف ور(�ء .. ده د
ن ر���  ..وا���ر و�ذا�


ب Zب و�ر
  ..�رھ


$�ش 
��د #�
ب وا�د و
��ب ا���
� �1 �ن 
�#ب ��
  !!���ص " !�وت"و�ش " �و��ج"ا�
�س و�
�/�ش 

  
 


�!�م 1ن ا��وف و3زم  3زم �bنا��
 ���ف 

   !ده *+م ر��� �ش *+��  ..� ���8 ��طل �1 �ن
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  :  ��ل = �

      }  آنبِالْقُر فَذَكِّريدعو افخي ن٤٥:ق } م  

�(
و
��ظ �
2 ھو ا��ؤ�ن  نآ����ر ھ
�ذ*ر �ا�& ��
  .. �ر�ّ ا��&ك ا� ر��� �ذاب �ن /�+ً  $�
ف �ا�&

  

�  ���ذر
�زاي �
�!��ش 1ن ا�
�ر ور�
� إ��و��و

  :و��/ول

  ِتِهْم ظَلٌل َلُهم مِّن َفْوِقِهْم ظـَُلٌل مَِّن النَّاِر َوِمن َتْح {
  } َيا ِعَباِد َفاتَُّقوِن َذِلَك ُيَخوُِّف اللَُّه ِبِه ِعَباَدُه

  ١٦:ا�ز�ر
 

��
و�ف د'
ق �&%�ن  �ذاب ا���ر�
و�ف  ر�
����/ق ���4 ا��/وى و���د 1ن  ا�$وف 
د$ل ا��&وب

  ..ا�����8 

�
!ل وا�د ����رزه و���داه �������8 ���ّذر  ر�

�ر �ن (�م $�اااافو��/و�ك  �4���ن  ا��� ھ��/) 

  !!!!؟؟ يزاھ��8ر إ!! �و�ك و
�ر �ن ���ك 
 



  
٣٠  


�!��ر � و�Uرھ� يد ��تاF !ل ��� ا�وا�د نإ �د


��ن  .. ���/و1 ر�
� �ن ���ف 3زمbو5ن ا� 


ش ھ��#رأ  ، �� (�1 = إ
�/�م �دى 1رف!
  != ����4و�� دي 

  
   :و�ذ�ك ���وا �

  

  ] عمللأساء ا .. ِمن العقابمن َأ [
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زك 
� أ$�� � ������ �\راد�ك &�#� �(�ب �Pأ�� 

، �
�Zب  ����(�ھ�6ك *ده *ده  وإ��� �#2 /� ا�د�
�$�ت  ٦وأ ٥ .. دا$&2 '�رك ���إ��ك �(�ب *��ل و

 َ! َ$����  !و�ش ظ�ھر �
ك أي ��#�  ��4م �ن ��$و 3
 و��� !$ن ! �ط/�م و3 ا!��وارات و3 ��ك أب �/) 

�� ا�!$ن ������  !�ك؟  ��ل !ده ��
  !؟وإ
 

�Zب  &�#
�2 ا��#� �(�ب �P �\راد�ك �دل �� �
؛  �رض ���ن أو�رق  #��ك=  - ر3 �دّ -  �و ��ك
  ..!!! #��ك���  ي�دار ��س وا�� يأ ة��1ز �ھ��/

   

��S��=�K7�TU�=�K7!.�"�I7N�::V>� 
 

  

  ؟؟؟ ربنا يتحبّ يبتجرّإنتي  �

  ! عدد ربك اللي أنعم عليكي بنعم ملهاش حصر وال
  

 ا�#�
ز ���1 ������ا���  ��وا� ك#�� �كھَ وَ  ��ن�

  !!؟؟ ا� ��ب �� �� � �$�
��و ديوا��

  ؟��!��� ��� ا� ��ب ��ل 
�4ر ا��� ���
ك �كھَ وَ  ��ن�



  
٣٢  

����!��ج  
���ز�ّ � ا��� #��لا� #�ا�و �كھَ وَ  ��ن�
  !!؟؟و��ر#� �$��ري �#���ك  �وا#�ك و�����


� ����8 ����ھ� ا��� ودا
ك �كھَ وَ  ��ن��U؟؟ وأ!  

  !!بصي لنفسك وشويف نعم ربنا هتالقيها مغرقاكي 
  

Q�ر��� �%*ري �� �دل ذ�ك و ����2 2
���  2����!!  

  !!!2 أ*�ر �� ���دي�� ��2 أ*�ر �
2 و��رّ �دل �� ���ّ 
 

و���رUم �ن !ده ��رز�ك و���رك و��$ظك و�
�م  �
���رUم �ن ����8ك و#رأ�ك .. ��1ك أ!�ر وأ!�ر 

  .. و��$رح ��و��ك ور#و1كب ا��و�� �� ���1 �����ك

  <"��5CK "�W"�=�؟؟؟ �

 

  
 

  ����� ر�ك �(د؟؟؟؟ إ��� ����
2 :أ
� ��1ز أ�]�ك ����
  


��4م �#د و�ش �
/در  �� �
���� ��
�س  ��� �
إ�

���ل ����
� �ن �Uرھم ، �م&و��%  ّ�I��(  و����ل

 8$�ت �
�Hر ���
�أو،  ا#��دھم #�
ل /) ��(� أى

�

�ل زاىإ و
$!ر !��ر 
�4ر�و #وا
  !مو��4 مر�Eھ 



  
٣٣  

وأو��ت �
�ب ��#�ت �!
�ش �
���4 �1 �ن ھ��  �
�4 �1 �
4م ! ����وھ� �! �
  !!!أو��ت �
Hّ�ر ����

  

  

  احلب احلقيقي بيقلب .. كل ده ألننا بنحبهم جبد  �
  !!كيان اإلنسان وخيلّيه يعمل أي شئ علشان حبيبه      

  
  

 ���
ت �ب  �ن�1  �ب� ����ت  �
ت��� و! ����!ِ  /د
 ربنا حب شانلعإنتي  ياترى !ا�د
�� !��4 1 �ن  �ب

  !!مستعدة تضحي بإيه؟ ؟عملي إيه؟ت ةمستعد
  

� ��Eّ  أ�داً  !�ري����ش ھ �و ����� ر��� �(د �
  !!!!!� و�� ���ش و��� �ر��ن و�!��ج �1 �ن ����ك 

�ش ھ�/�دي �#�د�� ده �رض و3  �و ����� ر��� �(د
  ؟ �ش ھ�/�دي ��]�� ھو ا���س ده �
$� و3 5 ؟ ُ�ّ
� ؟


�ك  ��� �Iر
ده إ��� ھ�دوري �&) أ*�ر ��س 
  !!� ا�8ر�� وا�#��دة وھ��ز�� �%�ر
2 وإ��� /� '�ّ 

ب ��� ��دوب �ن ا��ب ، ����
) �س ����� �ا�/5ن 
  !!�رE) و���4�1 ��!ون ا�د
�� �ش �����ه �ن ا�$ر��

  

  إمنا احلب..  حاجات تسييب ييخليكاخلوف يا أخيت ه
  !هايتعملممكن  نكإ شيماتتخيل حاجات يتعمل يهيخليك



  
٣٤  

�  �
�#�ب !! ا�!��
� �1) ا��#�ب ا����3ل إ�
�E1/و��ت ا���رج  !! ا��و �
�  ..ا�$ظ��� و و

ً  �*س�&) ا� � 
� 1ن ا��#�بإ�و ..  ��) �������!� 

  ..ا��� �ر�E ر�ك ����ك ا��#�ب ..  Y8ا�

��Kאد���אאאאאאאא)��X"CJو�و��� �

�� ���ر#� إو ���
�ھ��
� إ ا��� ا����Mت ����رات
  .. /ر�ك �ن =� �ر��ك�� و .. تاااا�ااااا��
 ھ��د��4

  .. برضا ربنا عنك فرحتكيا  �
  

  ..يا فرحتك لو التزمىت حبجابك وحسنيت أخالقك �
  .. رحيانيا فرحتك عند املوت واملالئكة بتبشرك بال�
  امة وإنيت بتشريب من حوض النيبيا فرحتك يوم القي�
  ..يا فرحتك وإنيت داخلة اجلنة مع أمهات املؤمنني �
  ..يا فرحتك جبمالك وداللك ونعيمك يف اجلنة �
  ..الكرمي يا فرحتك وإنيت بتتمتعي بالنظر لوجه اهللا �

  

�Y��Zوא�%]���א��	���
��K7&�و�!N��\�X����%KK� �
� �

� �



  
٣٥  

    معاني األنوثة  

°•..•°•..•°•..•°•..•°        
        

  ربنا اللي إداها ليكي ... ة غاليـــةـوثة نعمـاألن
  أو تضيع من بني إيديكي  ، وبإيديكي حتفظيها 

ي ـــدي ربـإمح   رى نعمه عليكيــواشك. ..ك متلـّ
  ل من عنيكيــري جبمالك ، كله زايـإوعي تفتخ

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

  ابـل الشبـــوسي عق ...وثة مش بإنـك ـاألن
  ذابــحتمي نفسك م الع...  وثـة هي إنـك ـاألن

  ابـــه منك وإنيت بـوج... األنوثـة شئ وكامن 
  أو تقويل دول صحـاب ،يعى بكالمك اتتم يإوع

  !تبقي تستهلي اللي حيصل والسؤال ملهوش جواب

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

األنوثـة مش مـر ع الشفايفـحبة أمح.. د  جر  
  وسي عقل اللي شايف.. نك األنوثة مش يف إ

  ة ، دول بناتنا كتري عفايفـإبعدي عن كل شبه



  
٣٦  

  طول ما لسه الشوك حاميها، الزهور بتكون مجيلة 
  !!!!!كها ساا ؛ ألـف إيد تتمد ليها بس لو يوم شو

  ان هيكون ماليهاـواإلمي. ...ي نورك جوه قلبك خلّ

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

  اىن مع الصحـابـم األغ  .. رآن وسيبكـإقري يف الق
ني صـورة..  ولك  ــــة رسإعريف س حـحابـــجاحل ص  

  ذاب ؟؟ـإوعي تلتفيت لكالمهم ، مش ده أرحم م الع
  !إيه هتاخدي غري تراب ؟ ، لو تقيسي الدنيا ديه

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

  ور إميانك ميلى وشكـــن.. إنسي مكياجك وسييب 
  كـك يغشـل قلبــمستحي.. ـك ـبديل مرايتك بقلب

  دودـــر ع اخلـمـك ،  مش بأحـك إميانــخلّي مكياج
   دول دوـــرة نصبح أكــكــك ، بــاً يف قلبـطَهري دامي

 دودــــل الســــــقفّلـي ك... ة ـــــــمش تعدي أي كلم

°•..•°•..•°•..•°•..•°  

طّري روحك بذكرك،وإرضي ربك وإمشي راضيةع  
  مش تردي بكلمة فاضية.. عاكسك  لو يف مرة حد

  ة قاضيةـإوعي تدي فرصة ليهم ، وإدى ليهم ضرب



  
٣٧  

  !؟وال ترضي الناس حباهلا ؟هو أحسن ترضي ربك
  !!؟؟؟ملــها ؟؟ شكلها وال ع؟؟؟هو إيه للبنت يشفع 

  !ام ملني؟فتيه دوإنيت ش دا اجلمال يف اجلسم زايل،
  نيمهما بتعدي السن.. واجلمال يف الروح بيفضل 

  نــاعيإخرِسي يف الطم.. ل ــكوين بنت بألف راج

°•..•°•..•°•..•°•..•°        

  ـدومــئ يــن شهي أحس .. ةـرة البنت العفيفــسي
اج أو هدومــــوب بدينها ؛ مش مبكيـرها مكتــبح  

  ومــم علول علّـإوعي صوتك يعلى مرة ؛ ده الرس
  ومــور وسـط الغيـــزي ن.. كوين ـ بإيديكي تإنيت

°•..•°•..•°•..•°•..•°    

الــبيــداروه بيزيد مج.. ا كل شئ يف الدنيا لـم  
  الــــــل و أي مـــأي شــك .. اف للبنت يغلبــوالعف

  كـلو مجالك جوه قلبـ.. إنيت أمجل ألـف مـرة 
  ـكــــاملهم هترضي رب.. مش مهم اخللـق ترضى 

  هو إيه ىف الكون دا يغلب لو إله الكون دا حبك ؟
  ىف الكون دا يغلب لو إله الكون دا حبك ؟ هو إيه

°•..•°•..•°•..•°•..•°        
  محد عبد اهللاأ/ لشاعر إهداء ا



  
٣٨  

  :ا��(�ب، وھ��وIوع  �/ �ھم ��ط�&) أ د$ل��

Â†�Ö]<h^r£]<l^Ë‘ê<Ö]xév’< <
  

  ..#���ب�) �#�ب وإ ��!ن 
/��� ����ط� ة��س ا��رأ
  

  سأ��Hط� ا�ر ���$4و�
� ھو ا���#� ا�� :ا��(�ب  ♥

��ت ا��#�ب ���/)  ���
� ا���س ا�� : وا�(&��ب ♥
  .. ��$4و�
� ا������ ا��� ھو وأ

�/) ���3 �#�ب أ��
$�ش  ��
� .. 3زم 
ظ�ط ا�3
�ن
Y8  ف���ا��!س وأو#���ب � ..!  

  

� �رب إ�واء  ..�E$�ض �#�ب : ا��(�ب: أو�ً  ♥

*ونأ..���ر طر�� !��رة أو و أ !��ر D% ھم :  

  


ط/� ا�8در !�H�4ط) اازم �3اا :ا��(م �� ..�&* !  
  .. زو3 �طرّ  و3  $�ف�ش �?/وب  :ا�%*ل �
  ! � أوي و��4ر#�أ�وان �ش ُ��$�: ا�&ون  �

  

ط���ً �+ش ��) ��8ت ا��(�ب ا��ر*� وا��دي  و �
  !!!!!$��� ��ب ����#�ب .. وا�#���
ش وا��(&
ش 



  
٣٩  

♥  ً�
��? :
������ ا��) � ة�دال ا�8<إ�1ر��  :� ا����

د
ن ر��� /إ�&ك وا'28 �
ن أ؛ ط �ز�� !ده ���ظ� 


د
2 /إ�رده �
ن  ���إ�8س ا�و'ت  ـو/ .. ةا��+� 
���$�  ��!ن ����1 أو ���
 .. و/� *ل �*�ن ا�%�رع

�$�ش ��س  ..أو ��!ن أي ��#� ��
��  .. ل�داإ أو
  ..ا���� أي ��#� �
���ك .. ���3م �$روض ��1!� 

  

  :ط ألي حاجة تلبسيها وشرالبس أهم  �

�  �  .. ���ر/ش ا�&) 
%و/ك �(م (#�كا�
و3  �
ك ���
إ��
) ���ر�ش �د ،  وده أھم %رط

���أو   )طـو#(
��M�4 ا���4  ���
� �$�ش ��#..  �ر
  ..!!! ��س ھ������ يأو أ ������� )�(#
م(
  .. ��ط&ون إط+ااااا'�ً ��س ا��
��8ش  ط���ً  �������و

 

� &
 ��و ��د� ك
إ���ث  Jط
� 'د�كو� �و�*ون طو

! ف�ن #��ك � ��وا8<ت �$�ش ��# و ر!���أ.  

� �  .. � �ش  $����!���!ون  ط���ً  و'��%�

��#�ك ، �ون  يأ���) إ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟..�وان وا6 �
� ا�� أوي ���ِ$ ا��ُ �وان ا5 ن��دي ��1ر�ت ��س 

  ..���8ك  ���طف �1ن ا��



  
٤٠  

ا�!��ب ، أ
�  وأر#� وأ�ول زي �� �و���ك �� �دا���
  "#�ر ا�ز
��"إن Uرض ا��#�ب ھو  �8����1زك 

  :و1 �ن !ده ���  رط �4م #داً �� !ل ا��� ��ت وھو

  أن ال يكون الحجاب زينة يف نفسه �
 Pا�&�س ا�� �ا�%رط ده �ش ھ�&�#� إ ���  ..�و /

  

  

� اب ـــــفسدات احلجم:  
ـ�Hروا
P �ــــ�ن وا�ـــر/ـا�� ��  .. �ـــوا
  .. 2ـوا�ــ�أل ــــــــ�ج �*ـــــــ��*
ا �

  
 


زة �&�س   :ھ�/و��  ���  ؟؟؟.. ���بوا�&� 
  

��8س #���ب ��/) 
/�ب �� أي �#�ب و :�4 ھ
/و�ّ  �
 ..� �(د ا����ب ا���
� ..ا��� ذ!ر
�ھ�  ا��وا��8ت


2 ��وى [  �ا�&/ .. ر�U و3 �ن �/�E ����1ت 
  ! #ب!�ل و3 آي �3
ر و3 
�ص ور�م �وا

� �8�وُ��د �ن ا�$�+ط  ا����ب ا�&� 
ز
دك �
�ء و

�ّر�ك �ن ر�ك و ا����ب ا�&� .. ما�ُ��رّ  &ّ$
 �*


  ..���+�ك �Q ا���س *&� ���ّ#�� أ$+'ك و



  
٤١  

 ؟ �رض و3 �ش �رض 
/�با�ھل ا�$/�4ء ا���$وا  �
 إ�
� ھ
/ول إ
�.. و
�#�دل  إ�
� �ش ھ
/�د 
#�ب أد��

أ��ت  �و(�ت ا���� ��س ز�!$� إن ا�
/�ب 
، و��س ا������8ت ا�ط�ھرات ، و�و ������  ا��ؤ��
ن

 .. و�ن �%�2 ��وم /و ��م،  4نّ ھ��/� ��� ��4 ِ� 

  
 


ت ���س �
�ط�ل ط�ب أ
� د�و���  :ھ��ول ��ت  �!
ھل �و ��ت  ..1رف ا�!<م ده !�� و�د��4ت و�!
�ش أ

 ��&��

ّرت ��#� ، ��*ن ر��� Zور(�ت �ر��� و
J
  !!�*ن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟�ُ  8ر�� ؟؟؟؟؟و

  

  ..و
8Jر�ك  ھ
��&ك أ$�� 
� ط���ً  �  : ھ�و�ك �
  

�
َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه  { : ��/ول  ر�
  ٢٥:ا� ورى }َوَيْعُفو َعِن السَّيَِّئاِت 

  .. ��و��ك ھ
8رح ر���*��ن  ده ؛ و�س *ده و�ش �
  

واهللا ، هللا أفرح بتوبة عبده من [  : � = ر�ول ��ل
  ���8 ا���5
�  ) ]الصحراء(أحدكم يجد ضالته بالفالة 

 *ل ھ
�دل *��ن ك ��
�كر� ده ؛ و�س *ده و�ش �
  .. ور���2و*ر�I8�  2&2 �#��ت #
��Bك



  
٤٢  

  .. الموضوع مش محتاج تفكير
  .. خدي القرار حاالً

 !؟  ناريا  جنةيا  .. ده مصيرك

 

  !؟؟؟؟..� �ش �وا/�
ن ط
ب ده ���� و��� �

ة ��1ز ���� ���/ يز ... ط�ر�ك �/)  يد ���أ�� 
!ل ا�طرق �1 �ن  �و��������
�  �و ��#أ��وس 


��4م � ي�/در ..�#��وھ��ك/�Sذن = ����#�ب ا�Y8..  
  


�� ���إ �ھ
�و�و� �I�� ده  ���إ.. %���ك  *ده*

��ك وا����� و�+ش ���
د  ..�8#ك  ���د/�� �%
�

  !!!!!، ور��� رب '&وب ، و*+م *�
ر زي *ده  و�%دد
  


 ة�و 8�ر..���ك  ي�د���� ����طوب  �4و1����ن 
�د
  !�د أي�ن  �!�� ي5 ����� �و1إ..?ر ���4 ]�ش ھ�

ا�
�س ا���  ..و�زم �?���  .. �&) ا��ق �ا�& ���إ
��/و�ك !ده �ش ھ�د��وا ���!� ��رك و3 ھ������وا 

  !! �وم ا�/���� #�� وا�دة��دا�ك و3 ھ�رEوا �دو�ك 

م ،  ل %
�ط
ن إ�سدو�����+*� ���#� �� !إو



  
٤٣  

�  (&
م ھ
# وأ�����ط
ب ده ز��&*
  !؟؟..�و�� 


�رإ�8
ش و(2 ..  !؟؟ ر�
� ���8ك و3ّ أز����ك و�$ 

  .. ���Eك�����ل ھ���ري ر�ك وإ !!� $�أ 
� أ�+ً 
  

  !؟؟.. أ�� *ده ھ��س و�ش ھ�(وزط
ب ده  �

 ����� �� ��ل ك�!�و�� ا��� #كزو! ؟؟؟؟��ن ��ل !ده

 ا��� كزو# 
$سھو  ھو���Hرش ،  �#�ب ا�Y8ا�

 كوھ�#��و��دش ھ���ده ،  ������ �� ��د ك�!�و��
  .. �ر�د ر�
� �� و�ت ك1
د ��د كھ�#��

  

� #�� (&�
� و&�  !؟؟.. �ط
ب ده ا���س ھ��ر
ق 

ا�
�س ھ�/و�ك ده ا���س ا�وا�� ده ���ع ا����ت 
و��ر�/وا ) #د�و(و ) ����(���ع .. <��ن ا��وا#�ز وا�$

ا�
وم  �(
ھ
ن إ �و��ر� .. ��زم �#���&..!  ��1!�

م ���إ��ر
�) ھ �ا�&&�  .. �ا�(���
م /)  ���إو 

  


ّ ط
ب  �Jر �(���أ�� ھ ��
  !؟؟..�س ��� ر��� 
د


��إ ط�ب ��� �/��� �Eدي �ش �ر��؟؟؟؟ ؟ دوا ���

�،  #�ب D%�*ل  ؟؟؟ ���!�� �ش ��#و�1 ����� 

  .دي ��4دا�� �طوات ���د3زم  �4د��4 ر�
� ��1زة ا���



  
٤٤  

 ا��P وا��(�ب ! �وووت و�Iا�� ��ب أ���س  �
&$
 وأ��  �old fashioned %*ل �ش �&و وھ

  !؟؟ %*&� و ��#� /� #��
لا أ*ون ��ب ��را��

 ������ش ��ت �8
ش نإا5ول  
�$ق ��1ز�نط�ب 

�I؛  وا�&�س ا��و�
 �ب�طرة  �1) ةأا��ر ��ق ر�


  .. و#ذا�� #���� �!ون 
�4إ و�ب �ا�ز�
  

  ؟؟ بس هل معنى كده إن أنا أمشي ورا شهواتي �
  

  .. ����نإ /) ھ�� ا�د�
� /) ���إ ده .. ط���ً  6 �

 و3  4وا�
� و
��� !<م ا� �ط�ن ھ
��� ھلإ����ن 

�) %و
� و���ر ر�
� ھ
ط�� ��
  ؟؟� ا�#
 �1 �ن ا�د

الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة { : ) ��ل = ���� �
  ]٢:ا���ك[   } َعَمًالَأْحَسُن َأيُُّكْم ِلَيْبُلَوُكْم 

 


ر ا����&ت أ���س  ��* Q� و������ت ��(��ت 
م و*�
ر (داً  #
�B أ$+'م�� �
  !؟ " ��ظرة " �Zو


زك ھ/و�ك !ل ��#� ���4 ا�!و�س وا�و�ش ، ��وأ�� 
و
�وذج ��  *و�� 'دوةو� ا���P&�#� ا��(�ب 

  .و�/و�� ��!ل ����وا  و�وا أ�<ق ا���#��تا5�<ق،



  
٤٥  

�  ، �B
 ! �?��ش $�
��8س أ�� $�
�8 ا*ون 'دوة #


و�
ن ��H?ر �#8) ��ر/� أ�� Q)أ�� !! ���) وأر 

��*ن أظ�ط ا��(�ب �س  
��) ..�����) ��H?ر أ�&)

�) /) ھ
�&و ا�&�س� (��� Q)؟؟��أ �� زى وھر!  


وإ ط�ب�� ��  !!؟؟؟؟؟؟ ��
) �ھ�ر#� إ
ك �
�ن �1ر


ب ����&� �رى�Jن و��د�ن ؟؟؟؟ ا���� ?/�ك � �
 ر�

 ?��ت؟ ةوا�د !�م؟  ��R ا�ظن �وء ��� ؟ ���1 و�و!�ك
 و�د1) ھ�?��كإن ر�
�  ��/و��ش ���..  = �$Eل �ر�!


* ���إ !! ���?��ت&�وھو ����
�  �ا��دا
ا��و�� و �
  : ����)=  ��ل.. � و�?��ك �4د�!ھو����) ���1 

  

َوِإنَّ اللََّه  َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَناَوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا  (
٦٩:��
!�وت�ورة ا ) َلَمَع اْلُمْحِسِنين 

  

- ���&) �� ��طّ %و
� #��� إا� �ط�ن �/و�ك  وإو �&

ري ا��(�بJ� ن
 !ه�1 �ن �!و
� �دّ  *ل ا�ذ�وب و��د

ك ��) �و ��د�� 5
 !!إ�&
س ده *&2 �ن �&�
س 
�����ل  ،�1 �ن ��/� ����� �ن ا�ذ
وب  !�� ك1�ر

 !�<ك �ش � ر 5
ك .. أوي ���ط ���ب!!  ھ��8ل

ن و$
ر ، $ط�ء آدم ا�ن و*لBوا�ونا��ّ  ا�$ط� ..  



  
٤٦  


2 ا6ول  �� Q��'ھ��و�� ھ&�#2 �س ��� أ!!  


�ع��b�� وع �شEل = ����)  أ�داً  ھ/و�ك ا��و�� ،:  

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه ( 
 َيْعصَوَمن  َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْمَأْمًرا 

 ٣٦:ا�5زاب  ) ًامُِّبين َضالًالاللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ ِ
 

إ��� "و" �
و /�%ون"و��ر�ت �و �/رأي !�ب  �

رھمZ "و"�
" أ�&) ��(� /
*�"و" ٢و  ١ /*
� %و

  ..��4 ا� �ط�ن ھ�#����4ك ُ أي ھ�<�� ��4م ا�رد �1) 
  

  !!..وعي تستني إ..ش وقت للتسويف مفي

 ��دش �1رف ھ��وت إ��)؟ ،/وراً $دي ا��رار  �

� ر �� ا�ز�ن دها ��$�ن �د إ��  و�وت ا�H)8ة !!!  

  

�!�N�C�����%��Eد�H7!���=K���	��KKو �
����=!��CRJ�����=؟؟؟؟�� �

 

�  ��� 2
  !!؟؟ ا6ول�$طب أھ��و�
&2 *�ت �#��

� �ش %� &�   ؟
ك
و� ھ��و�
&2 ا���س *��ت ھ��ول 

  

�  �� 2&
  !!ا����ت *��ت ��&�س *ده ؟؟*ل و� ھ��و�
  


ز
ن ��دم  ���
2 ا��دم�ش / Q8�

وم �ش ھ �/!! 



  
٤٧  

 وا�� ول �
ط�ون�ش ��1ز�ن �د �/ول ھ��س ا5 �
  !! ���ر��س أ�/) أن #��� و��د�ن ��!ن و��د�

  !!كامل مرة واحدة  صحعايزين حجاب 

� �و �Uرت ���� �رة أ :/
2 ��س ���ول �س  ����

  !!!�8ب و�ش ھ/در ھ��/) وا�دة 
!��ن   
وم وا�د
ك ��� � إ �و �I���: ھ�و�ك  �


إ !�دي �طوات �را��ك��  !�E�ن 1�ره �
�� ��دش 
  

����CRJ���C#א�&!"�&���C��=!���=؟؟ �
���"�O!(���CQ�O�JF)؟؟+K7��@Uوא�[C.>� �

 ا���ر ورز�ك د�و��� ��د أ��4ك إ
� كر� ا��دي
 ..� و�8ّ��� �#��ك ��و� ����/ �1 �ن وا�$ر�8

  

عايزين نفوق بقى ونعمل حساب آخرتنا  �
mووقوفنا للحساب أمام اهللا سبحانه وتعا!..  

  

أو   ده إنيت لو خطيبك أو زوجك قالك إلبسي إسدال�
   ! تزعليهش بوم بتحبيهنقاب،هتلبسيه فوراً عشان حىت 

  !فهل رضا خطيبك عندك أفضل من رضا ربك ؟؟؟؟



  
٤٨  

�لسه برده مAددة ؟؟؟؟ � �
 

  ..خدي القرار فورا و..خّليكي حاسمة  �
ا��#�ب ،  �#د ��1ز�ن 
��س ا��#�ب ا��� ���ر �

�
���� �

�،  ا��� �ر�E ر�� �
  ..و�!ون ��ب �� �ر�

  !!كA من كدهزين إستعباد لشهواتنا أمش عاي
  ..و$&� ا�*&��
ن دول �&) طول /) ���ك  �

  

ذא�R5��؟؟<5�Gא��و��*"� �
ذא�و��<5�Gא��R5�*"؟؟؟؟�و� �

 

� 
�� �
  .. /روP��� ��$� ��I �(���� و��ّ& أ+ 

Q)رآ���  و�ر�� ����

ر �ّJدة و�
  ..و ��دأ �
�ة (د

  ��مأ$&��� و ��� ا�&�
�ة ھد/�� ا�و�
د /
� ھو ر�I ر�


�� ���م &��ش �دد و� ��ر &�..  


�ة *&� را�� وط��H و#��دة ��
�.. �
  .. %��ر�� /
  

  

  � أحلى حياة في طاعة اهللا �   
www.goodwayinlife.com � �  



  
٤٩  

  �
�� 	 ..����   � و
  

  .. زUروط� �� أم ��روق : ���د أم

  ��ر �� أم ���د ؟؟ .. ��و��وو��و�و�و�و�و : /�روق مأ
  


�� ����مإ .. ��روق مأ �� 1
دك 1/��ل : ���د أم� 

 وا��طو�� .. ، ����!�ش ���1 ��إ 
��إ 1ر�س �4��#

  .. يا�#� ا����س�Sذن = �وم 
  

���ر��ش  .. ���د مأ �� ��روك �فأ �فأ : /�روق مأ
�ر���ك �د إ��  �
  .. ��رب ���ر ���4��� ر�
�.. أ

  

  =  �ء نإ !ده �
��ك 1/��ل ..���ر!�ك = : ���د مأ
   

� /�روق ما�#ت أ د$&ت� �
ن � ھ��)8ر وھ( �

ظJا�  �����  :و��ول  �#8� �/ م�*ّ& و
�

�����Hظ ���د أم �� �
�إ �� �
 ز��#وّ  �1 �ن ��

�أو �
��ك ���
  !!!!اااااااااا � اا��اا ! ��1د�ن ��� �

  

  ) =  �ء �� �
�ت ��س 1
دھ� ��روق مأ تا��(
�

� �#� ٢٨ رIوى...  طب *&
� �#� ٣٠ را�&* �
  �ر�
��  �(�رة *&
� #�� ٢٢ را(
�...  دابآ *&
� #�� ٢٤ رو


د� *&
� #�� ٢٠ ر���    �� !  



  
٥٠  

 ا��
�ت #���إو .. أم ��روق �1) �
���4ا��ت 
�دت �
 وھ�� ���د مأو �4مأ ��ن ا��وار ���وا !�
وا �� ��د

  ! ���وھمھ� �ا�� ا�!����ن �1ر��ن
 ا�HEط �#�� 
�أ.. �
�ت �� �/) �8وا : /�روق أم �

. .  ھ�$ر�� �رار�� و�<ص .. م�
! وا�/�ب وا��!ر
 !�4م �ا��
ط/ �
�ت !!! أ8<ً  �ر��ت !
�ش�� نإ ده
  !؟؟ر�� �� �س ��إ 1�لأ ..��1د�ن ��� 
�وإو �#وزواإ
  

  .. بأ ��ك �U)أ �!وا#�� : '� ا����تذوC  ��'��و �
  .. � 4د ��!وا ةوا�د !ل ودو3ب .. ��س ��نأو
  !ة���د �$�ش و�رده،���# �Uر �ن ��رات 8<ً أ 
�وإو

  

��كورّ  ��'��و �����I� ر#وا ����!وا : ي ا���س��  
  ! ة���د �$�ش و�رده .. وا��$<ت �راحا5 و�رو�وا

  

 �!�ب ١٠٠٠ �) م�!��د�
��: �*��ب ا�(واز ��'��و ����
�! ة���د �$�ش و�رده و�!�ب �

  

�8
�إ�: 
��) ا��&
8ز
ون ھو ا��ل ��'��و �� i��
 ��ر

�ة �)) �فأ ا��ر�س �دل(� )�
) و�س 1ر��ك 1
د

�! ة���د �$�ش و�رده �
 


ر ا��ت ��'��و �Z ش
8� (��

ت #��
� �ط�:  .. 
�! ة���د �$�ش و�رده .. ا�#واز �وا�� !ل �)  �ر!
�إو �



  
٥١  

���� +�C�CN�)I<(��=��H��  <<؟؟	س��


زل ةوا�د !لو .. ��دا� �ن � واإ ��وھ �
�إ <���� 
 3إو �د��4إ �) ��ر�س 3إ ا���ت و��ر#�ش �د�و��
  !!!!!!!!!؟؟ �ھ��ن و3 5� !! ا���ت ھ�د�ل �ش

�رب ر����ّ ..  !
�رب ر����ّ ..  !
�رب ر����ّ !  

  

  
  

  ..  و�� �4دى �� �1) ��روق مأ ا��ت 
��ب �

� و����وا�� ��  .. �#����� � !�� ظ�ھرة أو 
�!�م 

  .. ��إ �) ���!م ھ�!�م 1ر��وا ط���ً  !�دأو
  

�! _"��FC���KK<<א� �
  ...  و�� زوا#4م �]�رإ �ا�� ا��
�ت � !�� أو

  

�ول ا��وEوع � !ل  ��
و�� ا�#زء ده ، ھ
��ول 

وإن  �ء = ا��� ��1ز �/رأ .. ���8ر #داً و���ط 
"  �&م (�
ل "1ن ا��وEوع ����$�8ل �ر#� �!���� 

  ..ا��� ��
��ش ا��وEوع ده 



  
٥٢  

 �1ب �ش ��
� .. ا6رض /) ر��� �ُ#�ّ  ���ت 
� زواجا� �

)أ 
�إ �رام و3أ�داً �� Y��8؛ ����!س .. ا�زوج ا�   

  


�  و���8 �ن هد������
 اثرــكـم فإين واــزوجـت « : � ا�
���3
��� ا�8ّ   »ارىــالنص ةـكرهباني واـونــتك ال و ، األمم مــبك  

  
  

�ش !�
ت  �س ؛ ز��ن �ن ة�و#ود ا���و#� و�%*&� �
 �ش #داً  !��ر ���ب5 واYE � !ل ظ�ھرة ��8تأ

�

�إ �وEو1

�!�م  �4�� .. bتوا��M�8� 5را��ة YEو�� 
  ..!!�وم ��د �وم  �وء ا�� !�� �دى

  

�]�ر �� �وEوع  �
ت أي ��/��ل �ا�� ا�*�رى �&�%*ا� �
  : ھ��4أ ..�#�ھ�تإ 1دة �ن ا�HEوط � !�� ھ)ا�زواج 

  

B   ضغوط من البنت نفسها..  
C   هلRضغوط من ا..  
D   ضغوط من الناس..  

  
  :ضغوط من نفس البنت:  أوال

  

� �Zب وده ��� نإ �و�
� �� يز .. ��زا(� �ش 

ّ �ُ  ا�زواج� �
 ةأا��ر ��ق  ور�
� ، رضا5 �) ر�
�$��E  ّ��ونزوج  �����#، ����ط$� ���و!� �
 ��طف #�4
 �و��ا5 �طرة �Uر ده،  ��نوا5 ����
�ن و�����4 �4��1


ت؛  ���4 و#دھ�أ ر�
� �ا������
ت زي أي ز��4 #واھ� �  ،
�4�$
  ا��<ل ا��ب و���ش مأ و��/) ��ت �ر�ّ  و��/) ��#وز 



  
٥٣  

  :هلضغوط من األ: ثانيًا 
  

 !ون� �� ��ل ھلا5 �1) ةا�*�
ر ا�JIوط �ن يود �
 ا�ظروف ظل و�) ، ده ا�ز�ن �) ���8،  ا��
ت �1)

 �ً 8و�8و ھلا5 ���<� ..�#���ا�  �����4 �ا�� ا����8
 و
$��4 ���4 و�$رح �1رو� �
��4 � وف 
$��4 ��4تا5

؛  ��4تا5 ��ظم � �1ر يد.. و�<4�1م و3دھ� � �ل

$��4 ا�
�س ��ض ��� نإ �#وار �4��
 �1 �ن ��#وز �

  ..  و�� ��1ءوا5 ا���8ر�ف 4م
1 ف$��
 �#وز را��E �ش وا��/���د ا���دات �!م� ����
 و��س


$��4،  ةا�!��ر ��ل ةا��H8ر� �و�� �1 �ن ��#وز ا�!��رة 
 ھلا5 ����) ده!ل و ..وھ!ذا ..3�وا��4 ا�طر�ق

  $�وا �� يز،  ا��
ت HE�� (�1طوا و!��ن �HEوط�ن
(���روق مأ ا��ت ا��وEوع ولأ  !!!  

  

  :ضغوط من الناس : ً ثالثا
 ��ن و�8و�8ً ،  �داً أ ���� �) �د ����ب �ش ���سا

ھ�+'� وا�دة  .. ده ا�#واز �وEوع و���ذات ا����ت
�%ر
ن #�� و�#2  :���و�ك  ، ���� �
 ��
� �


    !! اا�ص اااااااا��$ط��
ش ، ده إ��� ����ك ���� $�اا

 و>�؟ ؟؟ ا���ب ��إ ���رى د�و��) ��د ��#وز�ش ��� �



  
٥٤  


 ؟؟ ��إ �1رف �ش �!ون>�
� و !�ط���4 ����4 � و>�

 ؟؟؟ ��إ �1رف �ش 1�ل 1ر���4>�
 �و>�  ..ا�\  ..� و

  ! ����ص و�ش ��#رح ا�
�س و!<م
  

رة ��ا6 ا��8س �� ا�%
ط�ن �� *&� يد  ا�JIوط �
��*ون %د
دة أووووووووووي  أو'�ت *�
ر ، ���#وء

 ��1زة 
�4إ �در#� �و8ل 
�4إ ا��
ت ��د��وا �O#ف و
 ا�HEوط � �ل وأ .. ��#وز 
�4إ �/��ل ���# يأ ��ل�

ت و�و ��)،  �طر�/ ]ي� 1
�4 يد�! bرا���
!!!!  
 

� ���

 وف �� يز ا��
�ت ��ض � ���
.. !��ر و�

 و�� ر�
� �EHب ة��1ز و�ش 
$��4 و��8
� ����ز� �!ون

 ز��<��4 نإ �� ؛ د�و��) ��د 1ر�س �#���4ش �رده ذ�ك

 Y8 �ش ���4مل �ا5 �1) وأ..  ص��� ���ز��ن �ش �ا��

 و3 1ّ�رھ� $�ش �د� �وھ ، ةو1 ر وا�
�ن 1ر�س �4م���#

 ّ!�  !..ا���ب �دق ر
  

ن�7�5�(��A�_א��& _��M�7א��O5�LKX	�>� �

��C��)	�`aو���b!UKK؟؟؟� �
;�:�C��`a�،�)ل"�=���)	�E�,��,�E؟؟�و�> �



  
٥٥  


%وف ا�%
ط�ن و
�دأ � 2&J% $

ّ& و� ةوا�د ����زل 
 طر��� ���ر �نو.. �?<ً �ن 
/�ب ����ر  .. ةوا�د

 و�� �
ط�ون و��د�ن و..  و��وزه #��� و��د�ن .. ��8رة
  ... وھ!ذا ... �$�ف بأ ��ك

  ..!��وار و��ك أب �/د !ده  و�� ط/م #د�د وإو!ل 
  

  !!!..!عريس مفيش بردهل ده ، ــــــــــبعد كو
   

 د� نإ �لأ �1) وھ
�ك ھ
� و�روح و��ف ��رج ��دأ�
�4�  !!ة /�
د �8
ش و�رده .. ��4 و��/دم � و

  

ّ �ر� ��دأ � 
ت �و 
$��4 صـ�! (�  Hل �� وأ �?<ً  !��� 
 ط���ً  وده 4��1م و����8ب ا�و3د �!�م �ا�� �ھ و�روح
��  !!ة /�
د �8
ش و�رده .. ر�����!�� �
 و

 

 يو�دّ  ..وده  ده �� ��ل  �تو� ده و�!�م ..ا�
ت �د$ل �

دة �8
ش و�رده .. �و�����4 ر�م ده�/ !!  

  

�4�$ �� �وا?/ �ش وأ �?< #���� !
�ش�� ا��
ت و�و ����
 
  ��$�ن و
�إو ��R ��1ذاً  !ده �ن !�رأ و���ل ��
�زل ��!ن

  !!! ا��� ���8ل ��
 !�رأ

:�;��=����E�,�Eد����W�X"אز��C؟؟����>� �
 �������� ا� !ل نإ ��1ر� �ش ا��
ت نإ �ا��%*&أ�ل � 

  !�Uط يد ���با5 !�
ت و�و ��) .. #��ب��6 $ذأ ا��� ده



  
٥٦  

 وا���س ا�#��ل؛ زي  يد ���با5 نإ ة��!ر ھ) �
 و
��ت .. ا��ر�س ھ�#�ب �ا�� �ھ وا� �ت وا��رو#�ت

 �]ذن 3زم �ا�� ھو و����) ����
� ���با5 رب نا��
ت إ
 �و ��) ��/) .. ده �Uر و�ن .. � �Hل ���با5 �1 �ن

  !..�رده 1ر�س ھ�#��4 �ش !��4 رضا5 ���ب]� �دتأ
  

���:�;��=�א�If؟؟؟؟������� �

�!�م �� ��ل - (�
/ط ��دة 
ظرا� �$تأ 3زم، ا��ل  :  

  

 �1) ردوّ � �#�� ��� �(د ���رم و�&�زم%�ب أي  : و�ً أ 	

�ن  وأ ا� �ت�1)  �ن �����ل ھ����ر وا�دة،  �زو#
 ����4 ةوا�د �� �وم �� و�8ب إ
� �$!ر!  �و���ل �!����

 أ#�ل ��) !�
ت �و��)  �رأ � ور�و�� ر�
� �� يز �ش

زي  وا5�<ق ا�د�ن ده1
 ���# ھمأ 5ن!  ا�!ون �) ةوا�د
 ��
  .. �هو8ّ  ��� ا�

 �!وھ��� �ا��ھ��  �Pا��(�ب ا�و  ا��
�ء و ا�د
ن �
  .. ���رم  �ب أي 
ظر �� ةوا�د #�لأ
  

  


تإ !<�ك رأ�ك و ده ط�ب  :��ت ھ�رد و��ول ���� ..!  

 أZ&ب ند�و'�� إ ا�وا'Q رضأ �&) ��%و/2 �ا�& ���إ

   ! �وا�%
�* وا�&�س ا�(��ل��
�س � �$��ر ��ت ا���س



  
٥٧  


�4 ���ز��ن �ش �ا�� ����8أ نإ د��ل !�رأو�E/�و 
!ل �� ���� و��  �ط�� ر�
� R ا���د 
�أوو��ّ$وا ،  �#وزاإ

   ! ��#وز�ش ����� ذ�ك و ..����� 
  

*+�ك �P وإن �و /ر��I إن 
� أ$�� ��)  : ھ�و�ك �
� ا���س &*�*�
 ��ت �$��ر ���ءاً �&) ا�(��ل وا�&�س وا�%


� أ$��  ھ#�Hك ،�

زك �#B&أ %و����&ك  و �&J%�
  .. (داً  *و
س /
� ي�8*رو

  

 �و .. #����4 �1 �ن �
ت ���رإ �ا�� ا� �ب ي��8*ر�
 وأ و �4 �) ��وب  و�� ط����4 �?<ً  ، ���# أي ��4�8

 ..  د�د #���4 أي �رض وأ �رق ��4�8 = ر�دّ  3
  !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟��د !ده  ���ھ� ���ش ھ�ط�ق�$�!ري 

  

وھ� ���!�#�  1#��� �1 �ن �
ت ���رإ �ا�� ��8*ري�
(� �ف5 �ص ده .. ��Hرھ� ھ��ص �ش،  �$�� وأ �رح 

 ���زم وا�د ده �$�!رى و3 .. ��4�8 �� زية ����4 وا�د
  !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ده ��� !ل ����ر �1 �ن و��د�ن

  

��Y و .. ا�#��ل ���رإ �ا�� ا��ر�س نإ ي��8*ر�
 �ر�ص و�<ھ� ا�$رح ���� �) ا��#�بإ
�4 �/��  �رو����

 ھ����ظ ة
�و 1
ده 8<ً أ را#ل ده �$�!ري ..ا�
�س �دام
  !!؟؟؟؟ �#د �4��1 و���ف و�8و
�4 زو#�� �1)

  

 !عريس من دول ؟؟تتجوزي يا ترى عايزة  �



  
٥٨  

 �1ر�� 1
ده  �ب را���4 �ا�� ا��
ت نإ ي��8*ر�
 ! ���1 وا�/ت� ، وو�!
� �ش ���8ّ  و��وس ةو1��ر

���4 = �وھ��/،  = ��رE ��� ھ�������4$�!ري ده  
  ؟؟؟؟؟ ة���د �1 �4م وھ�!ون

  

  

  ...آه بنات كتير بيتجوزوا �
  !!؟يه اللى بيحصل بعد الجواز ؟بس إ 

  


 و� ا�� وده..#داً  ���M �و�1 ..يو�<و ���8ب��� 
����
  !! 1ظمأ !�ن ا���وت �وابأ ��ف ��$ و��.. و�

  


2 ؟؟ !� �%*& و*�م ا����*م /) ط+ق ���� *�م ��  
 ا�����8 أ?�ر و ! ولا5 �ن �Uط ا��
) ا���ت ن�5

 !!! �#وزتإ ا��
ت ا�
�س �ر�ت �1 �ن! �دأت �ظ4ر
�
  !!!! ا�ط�/ت و�<���4 ��)  4ر !�م وأ �
��ن وأ �
  ..!و�دأ ���ھ� �و ولا6 �ن *�رأ ���) �&%*وا�� �
  ! ط�ق�ُ  3 ��1  ���1  �!ون ��!ن 
�4إ وا5دھ) �

 !ده �1) ة#�رو�ُ  .. و�
���ت وEرب وUم وھم 
!د 
 ي5 وأ ��ط�ق ��1ر� �ش وأ ھلا5 ��طر �1 �ن
  !!و�<���4 ��/ول ��ر��
� �� ا�#وزت  ..!!�ن ��ب

  

  !؟؟؟؟ عيشتك ييا ترى تحبي تتجوزى وتبقى د



  
٥٩  

 ��&�H� ثا�
 ��رزق ر�
����  ��ر�� �1 �ن *و
س ده �د
  ..!��ل 
�4ر وا��� ���8وه وا��� �ش ���8ّوا  ا����ر#�ت

  

 �ن ا���د 
�ط�  � رأ
ت إذا «: � ا�
�� ��ل �
�

م وھو ، �ب
ُ  �� ا�د��� (&� 2
 ذ�ك /\��� ؛ ����

   :  � 'ول �ا����  �+ ?م،   دراجـــتـإس ��2

َحتَّى َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء  َفَلمَّا{ 
   »�} َفِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن ِإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َبْغَتًة

 

� �
���
  !.. �����ن �ش وھ�����
�م  ����در#4م ر�

�
  .. وانا5 �وات ��ل و4��1م ��1
� ��وب ر�

  
 

	�? ً�
، �]�رزوا#ك إ وأ ا��ن �� !�ر�� �1 �ن �و�إ : �
  !.. ���زم �Uر !�ن �و ��� ��رE �#��ك 1ر�س �� ولأ

�رح،  دھب ، ��وس ..  G أي 1ن ���
�ز� ��!ن 
��إ ..   

  !! الدينكله إال ..  إمنا الدين أل �
 

 و���ش ���ط�1 �دك�S ���د Y��8 1ر�س ��1ز�ن �
�إ �
 �����ل !�ن � ا�
�� �� يز و�����ك �����روف ����!

 م��! #�ر�� 8د�� �!ون� ���8 ��ذرّ  و�ر�وا .. زو#���
  ...�Sذن =  و���!م ��د



  
٦٠  


ز
ن ��� ور��� ����Y و!��4 و���/رة ھ�د�� ���ة 
��ھم وا�د �� إ3 ���/قھ ش� هد !ل و،  و�ودة �
 د�
�4 ����� �� ������ل � ����
� !�ن يإزا و��ھم�! ..  

  

	  ً  ���ك '��ك وا�د *ل نإ ��8*رى �)وإ : ?��?�

*� و��وت/ (��

*دب و�ش ��دق � �*
&�  !!!؟؟

  

��4م وا�د ��/�ت ..���!��وا  ��ب!�ن ��� ا�
�ن   

( ا��
ت.. ����
� ��/ول>� �<ص �
�4 زھ/ت 
�أ) �

 ��� ���� �ا���
 .. �و��ن ���ھ� ��� �ك ر���4 وھد��ك
 ���#واز د��4وو1 ��
 !�م ���ھ� �/��ك 
تإ ده ؟؟؟�س

 و1)إ!!!��ن 
تإ ھ���ش 
تإ ����..��ك �����/ وا��
ت
  ؟؟8<ً أ �#وزھ�أ ��!ن و3 �#د ����4 �
إ ��!ر �!ون

مدول I��� ن

ر�� 
#�&م  و���#&) 
و�Zو!!  

  


�ت !�� ..
د ا�%د�O#ف و ������E� وك 4��1م ر
ا�وھم ا��� Uر��ن �� ��وره ..و��1 �ن �� وھم ا��ب

و�ش ��$و�وا �
� �Uر ��د !وارث ِ�ّ���  ��ظم ا��
�ت
   !! ��!ن �$Eل �<ز��ھم ا���ر !�� ؛ 
$���و

  


� ( �و��ر�ت �/رأي !��� ���Z �6ك ( ..  
  ..�Sذن = ھ�<�� ��� رد �1) !ل أ���Mك 1ن ا��ب 



  
٦١  

��Ifא�=���:�;��NC؟؟؟�د�� �
  

 يزاإ �8رفأ �1ر�� و�ش�<ص ،  �
$� �ن زھ/ت 
�أ
  !؟؟ ا�
�س و�� و���� ���� ��

  :مع نفسك : أوًال 
  .. و����) ����
� �ر�
� ا��و�� �#د�د  G !ل ��ل 3زم

ز.. ?م ��
ن /� ��*ون �&
��� '&و��� 
ن �
 ..  

  

  !���ع و �/�ن ا� �وخ !<م �� �/) ھ
د�ل :� ھ��و�
  

  

  ! �� أ���  �وخ !<م �ش ده :ھ�و�ك 
��� ا� ���مو ��/
� ا���  ر�
� !<م ده ���
 و!<م .. ��ر �

 �
������
    .. و�������ن ��
� ر��� ر���أ ر�
� �ا�� � ا�

�إ ھد�� �ا�� ، ���1
� ا�د�ن ده
 .. �ةــــ�� ��)أ 
��ش 
���/�Eء  ���ناb؛  ���ناb  روط �ن نإ ��1ر� !�دأ �
�وإ
  ؟؟ 
2إ
���  .. و ره ��ره ���/درو

  ... ليا فهو خري ربنا قدرهي اللى كل يعين �

�
،   و�� �]�رإ ا�#واز .. $
ر [ ا���د،  ا�#وزت ��
 [ ا���د �رده .. )3 �ّدر =( ��#وز�ش .. $
ر [ ا���د

ھ
( ��/) 1ر�س �!���� ر�
� �و .. $
ر�& �&
)
  .. ھ

  

 ا��4م؛  ��
 ��د ..  4ر ��د .. �!ره .. 
�4رده�ا��#�  �
  .. � �ء ر�
� �� و�ت �#��ھ 
�إ



  
٦٢  

  :، ��/ول #داً  #��ل !<م ��/ول !�ن فا��� �دأ �

  ) علمت أن رزقي لن يأخذه غxي فاطمأن قلبي (
 

  ..يعين رزقي مكتوب من يوم ما اتولدت  �
  !؟ه ؟ييلي يبقى أشيل اهلم،  حمدش هياخده غريي

     

وأول �� �د ..  ��د�ثا5 1#بأ �ن �د�ث ��� �ل� 
.. ق �����ً ��ر�� ، ا��$روض إ
� ��Hر �ن �$!�ره �#�ه ا�رز

  : � ا�
�� �/ول ....�/)  و��طل � �ل ا�4مّ 
  

لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من  «
ّ�
� ا���5
�  » دركه املوتألدركه رزقه كما ي، املوت �  

  

��

��ن اور ��#ري �ا�� ھو ا�رزق ��b�1 �ن ا 
  !����ن =  ! هورا ��#ري ا��وت �� يز ��و�8

 ��
   !! ورا!� ���ف وھو ا��ر�س ورا ��$� 1���� �
�إ ��
� وا?/� ����!� �
 و����) ����
� ر�
�ده  .. ھ�رز�ك 
�إ ر�

  .. ا����د ��8وره �� !ل �ن أ!رم و أ1ظم
  

و أ مثًال إنتي إزاي هتتخطبي يلو حد قالطيب  : ھ�/و�� �
 يوتلّفالزم تخرجي  تتجوزي من غير ما حد يشوفك ؟؟

  !!! إال مش هتتجوزيو على جمالك جي الناسوتفّر
  

  
  
� ��#و�& ��ر
# نإ �/�ن 1
دي 
��و���� أ :ھ�وّ�ك  �

  .. �ن '�ل �� ا�و�د � *���و��ر��و

  



  
٦٣  

 و����) ����
� ر�
� يد!  �����1 �ش يد يزاإ #��� �
 !ل ��#��� �� !لا5 يز .. �1 �
�4 ���با5 ����ب �ا��

 �د أي .. ��#��� ���� .. 1
دي ��د ���� �� ة��1د 
�أو �وم
  ..��ر�س ا �وEوع !ذ�ك ! #���� 
�إ ا��4م ،�#���

  

 !���) وأ ا� �!�� وأ ����� �4�� 
كإ �$�!ري و��إو �
  ؛����*س ! #وازك عھ��رّ  ده !لإن ور���8ّ 
$�ك  و3د

   

  !منك دنيا و آخرة يإنتي كدا بتضيع�
 

   : � = ر�ول ��ل .. ده ا��د�ث �]��� �
ً  أن ، رو�� /� �8ث ا��دس روح إن «  �ن ��#8

 ، رز'� و�#�و�ب ، أ(&� �#�*�ل ��) ��وت

َ  و� ، ط&با� /� &واوأ(�ِ  ، � /���وا ِ�� C& Cأ�د*م ن 


ط&�2 أن ا�رزق #��ط�ءإ �
 � /\ن ، � ����
(���� �  ُ
  ���8 ا���5
�  » �ط���2 إ� ��ده �� ��ل

  

� �
 ر�
� ���8  و�� �]�رإ ا�رزق �1 �ن و�1إ ��

  .. !و�س ة��!ر ���!� ..!�ط���� �1 �ن
  

F�"���(�Gא���Sل������=J(A�E� �



  
٦٤  

 ����ز� �ش !
ت وأ ����ز� 
�أ ط�ب : ��ت ھ��ول �
 �ط�� و�/�ت و����) ���� و�Uّرت ��ز�تإ = و�$Eل

�
  !�رده؟؟؟ �ر]�� يو#واز !��ر و�8رت ..ر�

  .. يبقى الزم تعرىف إن ده هو اخلري ليكي: ھ�و�ك  �
 

و= �ش ھ�ر���� و3 ھ���� ������دة �Uر ��� �!و
� و 
��Eن ا�/�ب ، را� �E<ص�ش ������ ، ر�ن و !  

  

 ي��#وز 
كإ ��رE،  *ده '�ل 'و��&ك �� يزو �

كإ ���4�1 �وھ���
،  و#��م وUمّ  ھمّ  �� �و���  ��
! 


كإ و�13
س  1�رك طول ي�/�د 
  ! ��#وز�إ ��!و
  

  


ز  ���Gا
�&) (دران '&�ك  ���%
� دى �:  
 

 َوُهَو َخْيٌر َلُكْم ًاَوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئ {
  رٌّ َلُكْمـَوُهَو َش ًاوا َشْيئــَأْن ُتِحبَُّوَعَسى 

  ]٢١٦ :�/رةا�[  }   َتْعَلُموَنْم الْنتَواللَُّه َيْعَلُم َوأ        
   

 ��!� ر�مأ وھو .. /
ن ا�$
ر 
�&م �ا�& ھو�س  ر����
 .. ��!� ���دّ  !�ن ��ر ا�#واز نإ ���م �و ..أي �د ��
� �ن

�
  .. رهأ�ّ  !ده �1 �ن ؛ ��ر �ا�� ھو ��ره]� نإ ���م و�!
 

� (��
 �*
  :ة دا
��ً /�*ر $&
  

  
  
  
  
  

 

  

  

  )َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن ( 



  
٦٥  

  : مع األهل: ثانيًا 
  

�!رك �Uر �!رھمأ!�د  .. وا5ب ما5..!  
  .. ده ��ت �ا�� ���!<م �/
��4م ��!ن�Sذن =  �س

فإ��ت *�
ر أ�ء وآ��س /
2  :ھ��و��  ��I م���
 

  ؟؟؟ إ
2 ���ھم��ل أ ..و�رده �ش �
����وا 
 وأ ���ھم ��ز1/ �و1إو 4��1م ي�8رإ :ھ�و�ك  �

، ور��� وا��رام دبأ �!ل ���ھم ������إو .. �ز4��1م
 �4د�4م 
�إ ر�
� د1)إو .. ������ش �1 �ن !��ر و��#�د��ش

  .. ��4م وا��رّ  4��1م ا��8ر و�رز�ك
  

  : مع الناس: ثالثا 
 

 ھ��ط�وا� � 1�رھم ا�
�س .. �د أي �*+م ��&��8 �و�إ �
  !! ��#وز��ش وأ �#وز��إ �واء،  !<م

�و�وا�� ي#
�� ا���س 
�و�وا ز � P��&� ن ھ��� !  


*�  ة
ز %�ر*+�م *&2 و� .. و� ���ري �د /
م /..�

��إ 
  ..�< �دود  = �� �و?/ ن�����/� و1
دك ��ؤ�
  

  ..  G !ل ��ل �ل .. �]��ر ��س و�!
� ..اً $
رأو �

�*
&�  .. ا�د�ــــــــ�ء �ــ 

�
  ) َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم (:  ��ل  ر�



  
٦٦  

 و��#2 �#� *�م �����ر���  �د�� ��ط
ب أ : ��ت ھ��ول �
   !؟؟؟؟؟؟؟ �
� #�(�ب�
ُ  �ش �2إ

  


�إ �و؟ ؟؟ !ده ��ل ��ن :ھ�و�ك  ��  ً>�� ��د ��د�1 
  .. ���#�ب ���#�ب د�1ءك ��/) �/�نو� �ا��و� �#د�د
  : � ا�
�� �د�ث  و�� ؟؟يزاإ يد �2#�(�اV �س�

،   مـ�ِ رَ  �ــ��ط
� و� مــ�\? سـ�
 وــ
د� مـ�#& �ن �� «
  : ?+ث إ�دى � أ�ط�ه �إ

�� ا�د
��( د�و�2 �2 ل�(] 
ُ  أن ��إ 	 �� �4��#��� �

� ر���(  
 
   اG$رة /� �2 د$رھ�
َ  أن ��إو


د/Q أن ��إو�  2��� ا�#وء �ن &?� « 
  . ����8 ا���5
  

����  �/ 2
و'�ل �� ���� ���8ت ا�*��ب و��8&
2 و��ط

ره Z زم أ ..درج ا��*�ب زي�ر إن ر /*رك


��� #�رك *�





ر وأ�&ك *�



ر، و���&ك ر#�
ل *�
�&%�ن �8و'�  !!  

  � �8س ا�طر
ق ،،/ �&�*�ّ  �و؛  *&2 ده ��د ����
  

  ..!!يإيدكـب غضب ربنا ختريتإاللي  يبقى إنيت
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  يعلشانك يارباللي مش صح بت لبسي س �
  يوهسيب كل حاجة حرام علشانك يارب

 .. يا حبيبي يا اهللا بس إنت ترضى �
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  !وعي تعصي ربنا علشان الزواجإو! وعي تيأسيإ
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  !متوقفيش حياتك على عريس  �
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  ، يسعدك علشان شىء أو حد تنتظري وعيوإ �
  بربك صلتك عن طريق جواكي مندامياً  سعادتك يخلّ

  

  .. ���ة ��)أ ��� � �1 �ن ��#وزي ��1زه 
��إ �
  

  

   � وأحلى حياة في طاعة اهللا �

� www.goodwayinlife.com �  

  


